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Knjiga prelata Lešnika je predstavitev njegovega življenja in 
srečevanja s povojno oblastjo ter hkrati zbirka razmišljanj, 
kako nam izkušnje preteklosti lahko pomagajo pri oblikova-
nju zdrave prihodnosti. V posebnem poglavju knjigo dopol-

njujejo spomini sestre Polonce Lešnik. Spremno besedo je prispeval 
ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.

Prelat Rafko Lešnik (Poljče, 1925) je duhovnik, pronicljiv pridigar, 
upokojeni član ljubljanskega stolnega kapitlja in škofi jski sodelavec na 
organizacijskem ter gospodarskem področju. V Jugoslaviji je bil zaradi 
protiverskih razlogov trikrat zaprt, a je kljub temu (ali morda ravno 
zato) razvil izjemno zavezanost dialogu, zaradi katere je na odgovor-
nih mestih mogel vzpostavljati pristne in plodne odnose tudi s pred-
stavniki oblasti.
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Ta moja razmišljanja imajo en sam namen: ozreti se nazaj v življenje¸ se 
iz njega učiti in v njem odkrivati skrivnostna Božja pota. Tako smo vajeni 
ravnati verni ljudje. Ne gre ne za obračunavanje s komerkoli ne za obtože-
vanje ali jadikovanje¸ ampak za zavest¸ da smo vsi ljudje povezani v eno¸ 
česar tudi težki časi v nas ne morejo docela uničiti ali izbrisati. So stvari¸ ki 
jih ni mogoče preprosto razložiti ali dojeti¸ ampak se je mogoče k njim samo 
vračati in iz njih znova in znova zajemati nauk za življenje.
Naj Bog da¸ da bi iz naših prizadevanj raslo in klilo nekaj novega. Po-
navljanja starih stvari smo se že naveličali. Potrebujemo »nove mehove« 
(miselne vzorce)¸ da se nam »novo vino« evangelija in blagoslova ne razlije 
in se pri tem  ne uniči  vse – mehovi in vino (Mt 9¸17). Pojdimo vendar 
»novim časom naproti«¸ ker ne bodo prišli sami od sebe. Mi jih moramo 
priklicati v življenje in med nas. Tega ne more storiti nihče namesto nas ali 
za nas v našem imenu.
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Samó tam, kjer pa ima resnica nesporno mesto, živijo 
ljudje v resnični svobodi in med seboj povezani v eno. člo-
veka boli, da se je »oblast« po vojni tako pregrešila nad tem 
aksiomom življenja. Zato pride do veljave beseda, ki so jo 
prva leta po vojni oblastniki kar naprej ponavljali: »iz napak 
se učimo.« Bog daj, da bi bilo to res tudi v teh naših dneh 
danes v izpovedovanju in priznavanju »vse resnice« prete-
klega časa.

Pri prebiranju glavnega prvega dela teh spominov je tre-
ba vedno upoštevati, da je bilo to napisano v letu 2002. 
Medtem se je med nami marsikaj spremenilo in dobilo dru-
go podobo in drugačne poudarke. Zapis pa ostane »osebno 
pričevanje« o doživetjih v naši povojni preteklosti, ko nam 
je v maju 1945 – po mišljenju nekaterih – zasijala v polni 
luči, jasnosnosti, resnicoljbnosti in svobodi. v resnici »svo-
boden« sem v srcu takrat, kadar imam skrb za vsakega svo-
jega bližnjega. vse kaže, da se bomo tega morali spet začeti 
učiti. to zapišem v prvi osebi množine, ker se ne želim izlo-
čiti iz solidarne povezanosti z vsemi, med katerimi živim.

11. aprila 2018
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Spremna beseda

ISKANJE DRAGOCENEGA  
BISERA

ob naslovu knjige, ki nam jo prek Založbe družina po-
darja gospod prelat Rafko Lešnik, se človeku postavi vrsta 
vprašanj: je to zgodovinska knjiga? Katere poudarke bo osve-
tlila? česa nas bo avtor skozi videnje zgodovine skušal nauči-
ti? Kaj je njega naučila zgodovina? Pri zgodovini imamo na-
mreč vedno občutek, da gre za preteklost, ki je preživela v 
arheoloških ostalinah, v arhivih in v zgodovinskih učbenikih.

Ko pa začnemo brati »Zgodovino« gospoda Rafka Lešni-
ka, se nam odpre zgodovina, ki jo človek nosi v sebi, v svo-
jem telesu in svojem spominu. Pred nas stopa zgodovina, ki 
jo je živel, zgodovina, ki je pogojevala njegova mlada leta in 
ga oblikovala skozi odraščanje vse do zrelosti življenja. Sre-
čujemo zgodovino, ki so jo ob njem živeli njegovi domači, 
njegovi sovaščani, njegovi študijski kolegi in še toliki drugi. 
nikjer nobene arhivske skrivnostnosti ali odmaknjenosti 
od življenja. to je zgodovina, ki se bere kot pogovor avtorja 
s samim seboj in svojimi sodobniki, z družbenimi sistemi, v 
katerih je živel, s spremembami, v katere je v koncilu in po 
njem stopala Katoliška cerkev. temu pogovoru so dodane 
tudi misli njegove sestre Polonce Lešnik, ki je v marsičem 
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živela isto zgodovino, a jo je zapisovala skozi svojo službo in 
svoje odnose.

iz vsega zapisanega lahko spoznamo moža, ki ljubi knji-
ge, ki mu je študij vsakdanja hrana. Moža, ki je pripravljal 
nalogo nauk sv. avguština o vlogi vere v človekovem življe-
nju, kar bi bilo pogoj za magisterij in za nadaljevanje študija. 
Srce pa ga je vleklo v srečevanje z ljudmi, v praktično dušno 
pastirstvo. Kot duhovnik pa je znal brati tudi znamenja časa 
in videl hudo pomanjkanje duhovnikov. odločil se je, da se 
bo odrekel študiju in ostal za vselej v pastorali.

odpoved študiju je bila seveda samo odpoved akadem-
skim naslovom in s tem verjetno tudi akademski karieri, za 
katero lahko ob sposobnostih, ki se kažejo skozi avtorjeva 
razmišljanja, mirno rečemo, da bi bila sijajna. njegov študij 
je bil usmerjen predvsem v dve področji: zelo ga je zanimala 
teologija in je prebral celo knjižnico različnih teoloških del, 
po drugi strani pa je nenehno razmišljal o praktičnih pasto-
ralnih vprašanjih in o rešitvah, ki bi na ta vprašanja odgovo-
rila.

gospod prelat je v bogoslovje vstopil leta 1947, v času, ki 
veri in cerkvi ni bil naklonjen. že kot bogoslovec je okusil 
zapor. najprej je bil zaprt od septembra do novembra leta 
1949 na jesenicah in v Radovljici – čeprav je javni tožilec 
odločil, da za delikt ni dokazov – potem pa so ga še za tri 
mesece poslali na prevzgojno in poboljševalno delo v Lito-
stroj. 

v neprijaznem ozračju je imel tudi svojo novo mašo leta 
1951, ki je ni mogel imeti v rodnih Begunjah na gorenj-
skem, ampak jo je imel pri Sv. jakobu v Ljubljani. Ker novo-
mašnik ni mogel v Begunje, so Begunjci prišli v Ljubljano.
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Zaradi svojega pastoralnega delovanja je bil deležen uso-
de tolikih slovenskih duhovnikov, bogoslovcev in redovni-
kov. gospod Lešnik je svojo drugo zaporno kazen, tri mese-
ce, od katerih je pet tednov prebil v samici, dobil zaradi 
svojih pridig. Pridiganje je vedno ostajalo pomembno po-
dročje njegovega pastoralnega delovanja. njegove nedeljske 
pridige v stolnici pri maši ob pol dvanajstih so privabljale 
veliko število ljudi.

ob osnovnih podatkih njegovega življenja in ob prebi-
ranju znamenj časa avtor potem naniza vrsto razmišljanj. 
Pri tem izrazi željo, »da bi bralec v teh razmišljanjih skušal 
sprejeti in razumeti vse to v luči iskrenega iskanja polne 
resnice o preteklosti.« to je namreč po njegovih besedah 
pot, da »je mogoče živeti med seboj v edinosti, razumeva-
nju in miru.«

Ko listamo skozi posamezne epizode njegovega življenja 
in se skupaj z njim podamo na polja razmišljanja, se tudi nas 
navzame poštenost, ki se kaže skozi srečevanje z ljudmi, nji-
hovimi dejanji in njihovimi usodami. Mislim, da v vsakem 
človeku odkrije tudi dobre strani in o njih spregovori. to 
mu uspeva na osnovi prepričanja, da je »treba ločevati do-
gajanja in dejstva od oseb, ki so bile v to vpletene ali so ime-
le s tem opraviti. človekovo dostojanstvo se ohranja in kaže 
samo v pravi plemenitosti in spoštovanju med seboj, čeprav 
velikokrat ni mogoče v vsem biti enakega ali istega mnenja 
oziroma prepričanja.«

Ko se bo bralec z avtorjem podal na pot njegovega življe-
nja, dogodkov in srečanj, bo starejši bralec lahko tudi sam 
razmišljal, kako je živel in presojal svoj čas in svojo osebno 
zgodovino, mlajši bralec pa se bo lahko vprašal, koliko po-

iSKanje dRagocenega BiSeRa
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zna čas svojih staršev in dedov, ter ljudi, ki so v njem živeli. 
eden in drugi pa bosta povabljena, da se tudi sama začneta 
učiti ob tem razmišljati. Prelat Rafko Lešnik je namreč iz-
recno poudaril, da »ni nameraval razmišljati ‚o naši prete-
klosti‘, ampak ‚ob naši preteklosti‘.« ob tem odkriva tisto, 
»kar ima vrednost za življenje. gre za nekak svetopisemski 
‚biser‘, ki ga kaže iskati in tudi najti.«

gospodu Rafku Lešniku se zahvaljujem, da je bogato 
vsebino svojih let, svojega znanja in izkušenj pripravljen de-
liti z nami. Bralcem pa želim, da bi avtorjevi spomini na ži-
vljenje, zlasti pa njegova »skromna razmišljanja« obrodila 
»dobre sadove« lastnih razmišljanj. 

msgr. Stanislav Zore OFM
ljubljanski nadškof metropolit
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V hvaležen spomin
mojim staršem,

obema sestrama
in bratu.

Ta moja razmišljanja imajo en sam namen: ozreti se nazaj 
v življenje, se iz njega učiti in v njem odkrivati skrivnostna 
Božja pota. Tako smo vajeni ravnati verni ljudje.

Ne gre ne za obračunavanje s komerkoli ne za obtoževanje 
ali jadikovanje, ampak za zavest, da smo vsi ljudje povezani v 
eno, česar tudi težki časi v nas ne morejo docela uničiti ali iz-
brisati. So stvari, ki jih ni mogoče preprosto razložiti ali doje-
ti, ampak se je mogoče k njim samo vračati in iz njih znova in 
znova zajemati nauk za življenje. Človeška beda in neumnost 
sta vendarle vedno neizmerni in brezmejni.

Seveda se k takim dogodkom ljudje vračamo na kaj različne 
načine. Eni imajo zase že vse za vselej vnaprej določeno in poja-
snjeno in hočejo, da bi vsi drugi to čutili in mislili enako kakor 
oni. Pa vendar tako preprosto zadeva le ne gre. Drugi se zaprejo 
vase. Tretji kar naprej obtožujejo državo, ljudi, zgodovino in ho-
čejo, da se mora vse to po človeško za vselej poravnati že med 
nami in to kar s človeškimi merili. Pa tudi to ne uspeva. Nava-
dno se vse zatakne pri pozitivni zakonodaji, ki tedaj, ko so se 
stvari dogajale, tega ni obsojala ali sankcionirala. Tu se konča 
zadeva pravnega pozitivizma, ki seže na meje svojih možnosti.

Nekateri bi radi postavili spomenik sprave. Nihče ne more 
temu nasprotovati, če se vse zares prej uredi v naših srcih in 
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iskreno med nami – brez obtoževanj in prisile, ampak iz is-
krenega spoznanja in priznanja vsega, kar ni bilo prav. Brez 
opravičevanja, brez izgovarjanja, brez sklicevanja na krivdo 
drugih ali samih žrtev. To ne bi bilo pošteno. Če ne bo naj-
prej vse »poravnano« v srcih, tudi spomenik ne bo mogel 
pričati o resnični spravi med nami. Ne le papir, tudi kamen 
vse prenese. Kamnite »priče« poznamo iz pokončnih ka-
mnov v zgodovini. Pričevalci so – bolje, naj bi bili –, pa do-
stikrat niso pričevalci za tisto in o tistem, kar na njih piše, 
ker jih ljudje niso prej v srcih sprejeli in postavili sami brez 
kamnosekov, mojstrov, arhitektov, politikov in govornikov, 
ki so marsikaj odeli v lepe besede. In vendar pravi sv. Avgu-
štin, da »verba volant per aerem« – »besede letajo po zraku 
(jih odpihne zrak)«. Potrebna so dejanja. Táko dejanje je 
lahko tudi pisanje. In želel bi, da bi to moje razmišljanje in 
pisanje bilo pričevanje o času, v katerega se je treba pogla-
bljati, če dandanes že toliko govorimo o »znamenjih časa« 
ali »časov«.

Naš polpretekli čas je močno zaznamovan. Brati ta zname-
nja pa ni vsakomur lahko. Končno taka znamenja vsak sebi 
in tudi drugim razlaga sam. Redki so, ki nam pri tem poma-
gajo gledati in videti globlje. Tisti svetopisemski »gledajo, pa 
ne vidijo« je zgolj človeško tako pomenljiv. Dobesedno se misel 
glasi pri preroku po evangelistu Mateju (13,14-15): »Poslušali 
boste, poslušali – a ne boste doumeli, gledali boste, gledali –  
a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z uše-
si so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da 
ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in 
da bi jih jaz ne ozdravil.« To slepoto in gluhoto Sveto pismo 
tolikokrat omenja, ker nas ne more nehati nanjo opozarjati. 
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Tukaj velja beseda: »Luč sveti v temi, a tema je ni sprejela«  
(Jn 1,5). Velja pa tudi Petrova misel (2 Pt 4,3–4): »Prišel bo 
namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, 
ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker 
hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od re-
snice in zabredli v bajke.«

Kar nam ni preveč v čast, neradi slišimo, kaj šele, da bi se 
k temu vračali in to res premišljevali. Če je res »sodba v tem, 
da je luč prišla na svet«, ne bi smeli pozabiti, da se misel na-
daljuje: »In ljudje so bolj ljubili temo kakor luč« (Jn 3,19). Če 
se je kdo vdal hudemu, »sovraži luč in ne pride k luči, da se ne 
bi pokazala njegova dela« takšna, kakršna so – se torej v vsej 
resničnosti pokazala najprej njemu, potem pa tudi drugim. 
Nehvaležno delo med nami ljudmi. Šele »kdor se ravna po 
resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela nareje-
na v Bogu« (Jn 3,21). Še več. Jezus nam lepo spregovori: »Če 
ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. In spoznali 
boste resnico in resnica vas bo osvobodila« (Jn 8,31-32). Ni 
svobode brez resnice, ni resnice brez svobode. Obe sta neraz-
družljivo povezani med seboj.

Treba je vsekakor »iti vase« (Lk 15,17), potem pa res »vsta-
ti in iti k Očetu«, vrniti se na pravo pot medsebojne solidarno-
sti, spoštovanja in dobrote. Kdor je zorel skozi krivice in tr-
pljenje, bo to zmogel, kdor bi želel vztrajati v pravičnosti svo-
jih del in svojih trditev, ne da bi segel ali »odrinil na globoko 
in na Gospodovo besedo vrgel mrežo« (Lk 5,5), bo težko zlezel 
»na zeleno vejo« svojega življenja.

Naj Bog da, da bi iz naših prizadevanj raslo in klilo nekaj 
novega. Ponavljanja starih stvari smo se že naveličali. Potre-
bujemo »nove mehove« (miselne vzorce), da se nam »novo 
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vino« evangelija in blagoslova ne razlije in se pri tem ne uniči 
vse – mehovi in vino (Mt 9,17).

Pojdimo vendar »novim časom naproti«, ker ne bodo prišli 
sami od sebe. Mi jih moramo priklicati v življenje in med nas. 
Tega ne more storiti nihče namesto nas ali za nas v našem 
imenu.

V Ljubljani, na god sv. Marte, 29. julija 2002  
Rafko Lešnik

Ponovitev nove maše v Begunjah 19. avgusta 1951. Ob novomašniku 
Lešniku sedijo njegovi starši, za njimi stojijo sestra Polonca, brat Tomaž 
in sestra Urška.

Slika
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Spomini in misli  
ob naši preteklosti

ta stari latinski pregovor »Historia vitae magistra« mi 
prihaja na misel, ko se lotevam bolj tega razmišljanja kakor 
pisanja. Mar zgodovina ni zgolj informatorka, ampak res 
prava učiteljica? Se ji sploh še znamo tako približati in iz nje 
zajemati življenjsko izkušnjo in modrost? Zdi se, da velja 
samo še tisto, kar ideološko utrjuje in potrjuje dan za dnem 
zatrjevane zasluge in črno-belo slikanje vsega, kar je za 
nami.

Smrt in življenje

v sredo, 12. junija 2002, nekaj pred poldnevom zazvoni 
telefon. Kliče gospodična tina, sodelavka na škofiji, in pove, 
da je prejšnji dan neka gospa Moder po telefonu sporočila iz 
argentine, da je tam umrl moj sošolec joža Markež, doma z 
jesenic na gorenjskem. v letih 1939–1941 sva bila sošolca v 
četrti in peti gimnaziji, ko smo ob ravnatelju dr. jožefu Po-
gačniku, poznejšem nadškofu, skupaj bivali v Marijanišču v 
Ljubljani.

to sporočilo zbudi v meni mnoge spomine in naenkrat 
ob tej spodbudi zaživi v srcu tudi odziv na večkratna spod-
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bujanja in vabila, naj bi vendar napisal »svoje spomine«. ve-
dno sem se vpraševal, ne le zakaj naj bi se česa takega lotil, 
ampak predvsem čemú naj bi to storil, s kakšnim namenom.

danes pogosto poslušamo »lajno« o spreminjanju in po-
tvarjanju zgodovine; čemú vlačiti na dan stare stvari, ki mla-
dih ne zanimajo več, saj z njimi nimajo nič opraviti. glejmo 
vendar v prihodnost, ki je pred nami, in se zanjo složno za-
vzemajmo, čeprav pri tem nihče več ne dodaja misli: »tako 
kakor nas je tega učila nekdanja vodilna idejna politična 
sila.« in vendar vse to govoričenje izhaja prav iz teh korenin. 
Pomislimo: Zgodovina je vendar vse, kar se je zgodilo, doga-
jalo, kar je pač bilo, pa naj je to komu všeč ali ne. Brez zgo-
dovine nas sploh ni. čemu potem kar naprej navajanje Pri-
moža trubarja, zaslug protestantizma, preganjanja inkvizi-
cije, sežiganja čarovnic, zaslug prosvetljenstva, enostranske-
ga prikazovanja marsičesa. tega ni ne konca ne kraja pri ti-
stih, ki sicer zavračajo spominjanje tudi na kaj drugega. Pa 
gre samo za dopolnjevanje črno-belega slikanja, da ne bi 
ostali gluhi in slepi za polno resnico o dogajanjih v preteklo-
sti in se iz tega česa naučili za sedanjost.

Bo pač kazalo vsaj kdaj pa kdaj pogledati odkrito v obraz 
tudi tej preteklosti, kakor jo je kdo sam doživljal, jo ohranil 
v spominu, ob njej skozi leta preverjal sebe in si utiral pot 
naprej v življenje z novimi spoznanji – brez obsojanja ljudi, 
brez »idejno političnega« ocenjevanja, vsekakor ne v pome-
nu »karakteristik«, kakor so jih nekdaj zbirali organi notra-
nje varnosti ob skrbni »pomoči« krajevnih ljudskih odbo-
rov ali uradov, kakor so jih imenovali enkrat ali drugič.

Pa mi prihaja na misel koncil s svojo ugotovitvijo v kon-
stituciji o cerkvi v sedanjem svetu: »da bi cerkev globlje 
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spoznavala, bolje izražala in primerneje prilagajala ureditev, 
ki jo je njej dal Kristus, jo more bogatiti in jo dejansko boga-
ti tudi razvoj človeškega družbenega življenja. Zato koncil s 
hvaležnostjo ugotavlja, da takó cerkev v svojem občestvu 
kakor tudi v posameznih svojih otrocih prejema mnogovr-
stno pomoč od ljudi kateregakoli sloja ali položaja. vsi tisti 
namreč, ki na področju družine, kulture, gospodarskega in 
socialnega družbenega življenja, pa tudi politike, tako naro-
dne kakor mednarodne, prispevajo k razvoju človeškega ob-
čestva, dajejo po Božjem načrtu nemajhno pomoč tudi cer-
kvenemu občestvu, kolikor je to odvisno od zunanjega sve-
ta. Še več, »cerkev priznava, da je bila celo sovražnost nje-
nih nasprotnikov in preganjalcev zanjo zelo koristna in 
more ostati koristna« (cS 44,3). in v konstituciji o cerkvi (c 
15,2) pravi: »Ker Kristusovo kraljestvo ni od tega sveta 
(prim. jn 18,36), zato cerkev ali Božje ljudstvo, ko uvaja to 
kraljestvo, ne odvzema ničesar od časne blaginje katerega-
koli naroda, ampak nasprotno, goji in privzema sposobno-
sti, bogastva in običaje narodov, kolikor je vse to dobro; vse 
to pa s privzemanjem očiščuje, krepi in dviga. Zaveda se na-
mreč, da mora zbirati s tistim Kraljem, kateremu so narodi 
dani v dediščino (prim. Ps 2,8), in v čigar mesto prinašajo 
darove in dari (prim. Ps 72,10; iz 60,4-7: Raz 21,24).«

Razmišljam, kaj je bilo v tem življenju tudi v preizku-
šnjah zame koristno, da takšno tudi ostaja, da še naprej pre-
čiščuje moje življenje v veri in iz vere in moje gledanje na 
vse dogajanje, ki je zadeva preteklosti, a jo nosim sam v sebi 
in z menoj po svoje na poseben način tudi vsak od nas?

na misel mi prihaja pepelnica 28. februarja 2001, ko je 
sv. oče janez Pavel ii. pred vsem svetom obžaloval vse, kar se 
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je v cerkvi in po cerkvi v zgodovini dogajalo neevangelj-
skega, da bi v zvestobi resnici z novo svobodo v srcu mogli 
iti vsi lepši prihodnosti naproti. Za to prihodnost smo od-
govorni iz izkušenj, ki jih v sebi za nas vse hrani preteklost 
– zgodovina. dokler ne sprejemamo resnice o sebi in svoji, 
recimo naši, preteklosti – vsi brez izjeme –, ni upanja, da bi 
mogli skupno iti boljši prihodnosti naproti. Samó resnica 
prinaša pravo notranjo osvoboditev v srcu (prim. jn 8,31). 
Za »takšno svobodo nas je osvobodil Kristus« (gal 5,1). 
druge poti k polni človečnosti ni. Za nikogar! naša prete-
klost ima polno težo in vrednost za naše boljše, lepše, člove-
ka bolj vredno življenje v prihodnosti.

Moj sošolec joža Markež, sin nekdanjega jeseniškega žu-
pana iz predvojnega časa, je torej v večnosti. Pa mislim tudi 
na sošolca Hrena, doma je bil nekje blizu Šentvida pri Stič-
ni, ki so ga z vso družino umorili. tudi Lojze grozde je bil 
marijaniščnik v tistih dneh. in sošolec iz cerkelj na gorenj-
skem, ki se iz škofovih zavodov leta 1945 ni vrnil domov, ker 
je skupaj z drugimi izgubil življenje v gozdu med vodicami 
in Brnikom. drug sošolec, ki je takrat šel domov preko 
Smlednika, še danes živi. in tudi sošolec telič, ki so mu naj-
prej ubili mater, ker očeta niso našli doma, pozneje pa sta v 
vojni oba z očetom izgubila življenje. Seveda se vrstijo v 
spominu pred mojimi očmi številni sošolci in vrstniki, ki so 
padli v partizanih, dva sta bila ustreljena kot talca, drugi pa 
se niso vrnili iz nemške vojske ali iz ujetništva.

vprašujem se, zakaj so sošolcu ivanu iz Zabreznice, ki je 
bil mobiliziran v nemško vojsko in so ga po sili vtaknili celo 
v SS, a je z dopusta odšel v partizane, vbili v glavo, da je joža 
Markež, ki naj bi bil pri domobrancih v Lescah, ob smrti 
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